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R O M Â N I A 

JUDEŢUL ALBA 

ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

CONSILIUL  LOCAL 

 

PROCES VERBAL 

 

        Incheiat azi  27.09.2018,  cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare publice  a Consiliului local al oraşului 

Ocna Mureş.  Participă la sedinţă: 

                         -    domnul primar, Vințeler Silviu;  

                         -    domnul secretar, Pandor Nicușor; 

                          -   angajați ai Primăriei:  domnul Nicoară Florin, doamna Onac Aida,  doamna Tiuca Orian 

Mihaela; 

                         -    domnul Păgidean Virgil-delegat sătesc Micoșlaca 

         În deschiderea ședinței, dl secretar informează că sunt prezenţi la şedinţă toți cei 17 consilieri şi anume: 

Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan-Daniel, Bartha Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu- 

Rareș,  Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară 

Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor,  Oroszhegyi Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian, Tecar 

Dan-Ciprian și Vințeler Ion,  ceea ce  ne permite să desfășurăm ședința în condiții de deplină legalitate și din 

punct de vedere al cvorumului necesar adoptării oricărui tip de hotărâre.  

         Președinte de ședință este domnul Tecar Dan-Ciprian. 

         Mai precizează că este o ședință ordinară publică, convocată de domnul primar prin dispoziţia nr. 439  din 

21.09.2018, care cuprinde materialele din următorul: 

 

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI 

     

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1 privind aprobarea Statutului orașului Ocna Mureș. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

      Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 9. 

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR. 2 privind aprobarea  Regulamentului de închiriere a bunurilor spații 

construite și/sau terenuri disponibile aparținând  domeniului public al UAT orașul Ocna Mureș și aflate în 

administrarea/folosința unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. 

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

       Număr minim de voturi necesar pentru adoptare:.12 

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR. 3 privind modificarea  articolului 1 al HCLOM nr 95 din 31.05.2018 

pentru  cotele de carburanți pentru  autoturismul Skoda AB-60-CNA aflat în dotarea Primăriei orașului Ocna 

Mureș  . 

       Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

       Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 9. 

 

PROBLEME DIVERSE     

 

         Reamintește domnilor consilieri de obligațiile care le revin cu privire la respectarea regimului 

incompatibilităților și al conflictului de interese. Proiectele de hotărâre propuse precum și cele eventual propuse 

suplimentar pot fi înscrise pe ordinea de zi și dezbătute numai dacă sunt complete, sunt însoțite de  raportul 

compartimentului de specialitate și de raportul comisiei de specialitate a consiliului local și, în plus, pentru cele 

suplimentare, dacă este justificată urgența. Dă citire apoi solicitării domnului primar care roagă Consiliul local 

să fie de accord cu suplimentarea proiectului ordinii de zi, sens în care să se aprobe înscrierea pe Ordinea de zi 

suplimentar față de cele 3 proiecte cuprinse în Dispoziția de convocare nr.439/21.09.2018 a încă 8 proiecte de 

hotărâre, a căror dezbatere și aprobare reclamă urgență, în condițiile prevăzute la art.43 alin.1 din Legea 

nr.215/2001, după cum urmează: 

    4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4  privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu 

naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru lunile  iulie și august 2018. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

       Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 9. 

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5  privind atribuirea unor autorizații taxi pentru realizarea serviciului de 

transport persoane in regim de taxi, pe o perioada de 5 ani, calculată  de la data eliberării autorizațiilor. 
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      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

       Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.1, aliniatul 1  al  

Hotărârii Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr 148 din 30.08.2018. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

       Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7 privind modificarea Programului anual  al achiziţiilor publice pentru anul 

2018 finanțate din bugetul local și modificarea  anexei privind achiziţiile directe la programul anual  al 

achiziţiilor publice pentru anul 2018 finanțate din bugetul local. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

       Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8 privind  rectificarea de buget pe anul 2018 conform anexei  nr.1 și  

modificarea listei de investiții, conform anexei  nr.2,  care fac parte integrantă din prezenta. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

       Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9 privind atribuirea în proprietate, către dl. Stoica Tit Liviu, a locului de 

veci cu nr.2116 situat în cimitirul orășenesc Ocna Mureș. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

       Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 

 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 10 privind dezlipirea imobilului teren (situat în spatele blocului 44), 

inscris in CF 79431 Ocna Mures, nr. top. 2153/2 in suprafata de 923 mp în patru noi loturi, schimbarea 

categoriei de folosință pentru loturile nr. 2, 3 si 4 avand nr. top. 2153/2/2, 2153/2/3, respectiv 2153/2/4 din 

,,altele” in ,,curti constructii” și  înscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate in favoarea oras Ocna 

Mures – domeniu privat asupra loturilor 2, 3 si 4. 

      Iniţiator: primarul oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu. 

       Număr minim de voturi necesar pentru adoptare: 12. 
 

       În plus față de acestea, domnul primar solicită a fi înscris suplimentar a încă unui proiect de hotărâre cu nr. 

11, respective Proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării Festivalului Concurs ,,Mureș pe marginea ta”  

eveniment cultural de interes public local ediţia a XXXI-a, care se va desfășura pe data de 21 octombrie  la 

Ocna Mureş și aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4000 lei pentru acest eveniment. Mai spune apoi 

că urmare a discuției avute cu dl secretar, retrage proiectul de hotărâre nr. 2 de pe ordinea de zi, deoarece nu 

există scris un document prin care școlile au primit în administrare construcțiile și terenurile respective, 

problemă care se va clarifica cât mai urgent posibil. 

      Dl. secretar reia precizarea conform căreia legea impune condiția ca  pe ordinea de zi să fie înscrise numai 

proiectele de hotărâre care sunt însoțite de raportul compartimentului de specialitate precum și de 

raportul/avizul comisiei/comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, sens în care întreabă pe domnii 

președinți ai celor două comisii dacă toate cele 10 proiecte au fost discutate în comisii.  

       Președinții celor două comisii – d-nii. Baciu Ioan și Marele Adrian-Cristian confirmă că toate cele  10 

proiecte au fost discutate în comisii și că au aviz favorabil, deci pot fi înscrise pe ordinea de zi. 

      Dl. secretar dă apoi  cuvântul președintelui  de ședință pentru a prelua conducerea ședinței. 

      Dl. președinte de ședință  supune la vot solicitarea domnului primar de suplimentare a proiectului ordinii de 

zi a ședinței de azi, toți cei 17 consilieri votează ”pentru”. Supune apoi la vot ordinea de zi finală a ședinței,  

toți cei 17 consilieri votează pentru și anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan Daniel, Bartha Andrei-

Mugurel, Bugnar Ioan Vasile, Damian Liviu- Rareș,  Leahu Ioan Mircea, Marcu Răzvan- Cornel,  Marele 

Adrian- Cristian, Mihăiescu Radu- Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean Dan Gligor,  Oroszhegyi Csaba, 

Podariu Pavel-Gligor,  Stoica Alin Sebastian, Tecar Dan-Ciprian, Vințeler Ion,  adoptându-se astfel ordinea de 

zi cu un număr total de 9 proiecte de hotărâre însă, pentru a nu se crea confuzii datorită retragerii proiectului de 

la punctul 2, dl. președinte de ședință propane ca numerotarea proiectelor să fie păstrată în actuala formă, 

propunere cu care sunt de acord toți consilierii prezenți.  

1. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă proiectul de hotărâre nr.1 de pe ordinea de zi cu solicitarea ca, după 

aprobare, statutul să ajungă în formă scrisă la toți consilierii. 

     Dl Vințeler Ion: să fie completat Statutul orașului cu activitatea Asociației Pensionarilor.   

     Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.  
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     Dl.  președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.1 de pe ordinea de zi, toți cei  17 

consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan-Daniel, Bartha Andrei-

Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu-Rareș,  Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele 

Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor,  Oroszhegyi Csaba, 

Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea 

nr. 166/27.09.2018 privind aprobarea  Statutului orașului Ocna Mureș. 

2. Dl. preşedinte de şedinţă prezintă  proiectul de hotărâre nr.3 de pe ordinea de zi. 

      Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre.  

      Dl.  președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.3 de pe ordinea de zi,  toți cei 17 

consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan-Daniel, Bartha Andrei-

Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu-Rareș,  Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele 

Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor,  Oroszhegyi Csaba, 

Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion,  adoptându-se astfel Hotărârea 

nr. 167/27.09.2018  privind modificarea  articolului 1 al Hotărârii  nr.226  din 19.12.2018 pentru  cotele  de 

carburanți pentru  autoturismul Skoda AB-60-CNA aflat în dotarea Primăriei orașului Ocna Mureș.    

3. Dl. preşedinte de şedinţă  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 4 de pe ordinea de zi. 

      Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

      Dl.  președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.4 de pe ordinea de zi,  toți cei 17 

consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan-Daniel, Bartha Andrei-

Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu-Rareș,  Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele 

Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor,  Oroszhegyi Csaba, 

Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion,  adoptându-se astfel Hotărârea 

nr. 168/27.09.2018  privind alocarea sumei necesare plăţii contravalorii cheltuielilor cu naveta cadrelor 

didactice şi a personalului didactic auxiliar pentru lunile iulie și august 2018. 

4. Dl. preşedinte de şedinţă  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 5 de pe ordinea de zi. 

      Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre 

     Dl. președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.5 de pe ordinea de zi, toți cei  17 

consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan-Daniel, Bartha Andrei-

Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu-Rareș,  Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele 

Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor,  Oroszhegyi Csaba, 

Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea 

nr. 169/27.09.2018 privind atribuirea unor autorizații taxi pentru realizarea serviciului de transport 

persoane in regim de taxi, pe o perioada de 5 ani, calculată  de la data eliberării autorizațiilor. 

5. Dl. preşedinte de şedinţă  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 6 de pe ordinea de zi. 

     Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

     Dl.  președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.6 de pe ordinea de zi, toți cei  17 

consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan-Daniel, Bartha Andrei-

Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu-Rareș,  Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele 

Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor,  Oroszhegyi Csaba, 

Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea 

nr. 170/27.09.2018 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.1, aliniatul 1  al  Hotărârii 

Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 148 din 30.08.2018. 

6. Dl. preşedinte de şedinţă  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 7 de pe ordinea de zi. 

    Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

    Dl.  președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.7 de pe ordinea de zi, toți cei  17 

consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan-Daniel, Bartha Andrei-

Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu-Rareș,  Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele 

Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor,  Oroszhegyi Csaba, 

Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea 

nr. 171/27.09.2018 privind completarea  Programului anual  al achiziţiilor publice pentru anul 2018 

finanțate din bugetul local și completarea  anexei privind achiziţiile directe la programul anual  al 

achiziţiilor publice pentru anul 2018 finanțate din bugetul local. 

7. Dl. preşedinte de şedinţă  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 8 de pe ordinea de zi. 

     Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

     Dl.  președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.8 de pe ordinea de zi, toți cei  17 

consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan-Daniel, Bartha Andrei-

Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu-Rareș,  Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele 

Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor,  Oroszhegyi Csaba, 

Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion, adoptându-se astfel Hotărârea 
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nr. 172/27.09.2018 privind rectificarea de buget pe anul 2018 conform anexei  nr.1 și  modificarea listei de 

investiții, conform anexei  nr.2,  care fac parte integrantă din prezenta. 

8. Dl. preşedinte de şedinţă  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 9 de pe ordinea de zi. 

     Dl secretar propune ca amendament la art.1 se va introduce alin. 1 prin care să se treacă din domeniul public  

în domeniul privat al orașului Ocna Mureș a imobilului identificat ca fiind locul de veci identificat cu nr. 2116, 

situat în incinta cimitirului orășenesc Ocna Mureș din str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-3, jud. Alba. 

     Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre, cu amendamentul propus de către domnul 

secretar. 

     Dl.  președinte de ședință supune apoi la vot amendamentul propus de către domnul secretar, toți cei  17 

consilieri votează pentru acest amendament și anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan-Daniel, Bartha 

Andrei-Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu-Rareș,  Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  

Marele Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor,  Oroszhegyi 

Csaba, Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion. 

     Dl.  președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.9 de pe ordinea de zi, în întregime,  16 

consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan-Daniel, Bartha Andrei-

Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu-Rareș,  Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele 

Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor,  Oroszhegyi Csaba, 

Podariu Pavel-Gligor, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion, se abține Stoica Alin Sebastian, adoptându-se astfel 

Hotărârea nr. 173/27.09.2018 privind  atribuirea în proprietate, către dl. Stoica Tit Liviu, a locului de veci cu 

nr.2116 situat în cimitirul orășenesc Ocna Mureș. 

9. Dl. preşedinte de şedinţă  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 10 de pe ordinea de zi. 

    Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

    Dl. președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.10 de pe ordinea de zi,  toți cei 17 

consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan-Daniel, Bartha Andrei-

Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu-Rareș,  Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele 

Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor,  Oroszhegyi Csaba, 

Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion,  adoptându-se astfel Hotărârea 

nr. 174/27.09.2018 privind dezlipirea imobilului teren (situat în spatele blocului 44), inscris in CF 79431 

Ocna Mures, nr. top. 2153/2 in suprafata de 923 mp în patru noi loturi, schimbarea categoriei de folosință 

pentru loturile nr. 2, 3 si 4 avand nr. top. 2153/2/2, 2153/2/3, respectiv 2153/2/4 din ,,altele” in ,,curti 

constructii” și  înscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate in favoarea oras Ocna Mures – 

domeniu privat asupra loturilor 2, 3 si 4. 

10. Dl. preşedinte de şedinţă  prezintă  proiectul de hotărâre nr. 11 de pe ordinea de zi. 

   Comisiile nr.1 și 2 dau aviz favorabil acestui proiect de hotărâre. 

    Dl.  președinte de ședință supune apoi la vot proiectul de hotărâre nr.11 de pe ordinea de zi, toți cei 17 

consilieri prezenți votează ,,pentru” şi anume: Aron Marin, Baciu Ioan, Barbu Ioan-Daniel, Bartha Andrei-

Mugurel, Bugnar Ioan-Vasile, Damian Liviu-Rareș,  Leahu Ioan-Mircea, Marcu Răzvan-Cornel,  Marele 

Adrian-Cristian, Mihăiescu Radu-Ciprian, Nicoară Marcela-Elena, Oltean-Dan Gligor,  Oroszhegyi Csaba, 

Podariu Pavel-Gligor, Stoica Alin-Sebastian, Tecar Dan-Ciprian și Vințeler Ion,  adoptându-se astfel Hotărârea 

nr. 175/27.09.2018 privind aprobarea organizării Festivalului Concurs ,,Mureș pe marginea ta”  eveniment 

cultural de interes public local ediţia a XXXI-a, care se va desfășura pe data de 21 octombrie 2018  la Ocna 

Mureş și  alocarea din bugetul local a sumei de 4000 lei pentru acest eveniment. 

 

Diverse. 

Dl Bugnar Ioan Vasile: elevii  de la Cisteiul de Mureș, Micoșlaca și Războieni să beneficieze de transport 

gratuit pe mijloacele de transport public. 

Dl primar: eu sunt de acord, dar trebuie decontat. Scoala nu decontează abonamentul decât dacă vin din altă  

unitate administrativ-teritorială, s-a încercat și la minister modificarea textului de lege, dar nu s-a reușit.  

Dl viceprimar: sunt copii de la Războieni , clasele I-IV, nu-i aduce microbuzul pentru că doamna directoare le-a 

spus în mod discreționar șoferilor să nu îi aducă pentru că este școală cu clasele I-IV la Războieni. 

Ședinţa se incheie la ora 18,12, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.    
 

   Preşedinte de şedinţă,                                                                                                    Secretar oras, 

    Tecar  Dan Ciprian                                                                                                     Pandor Nicuşor 

                                                                         

 

 

Întocmit,                                                                     

Tiuca Orian Mihaela 
Tehnored.T.O.M. Ex.3; Anexe:0. 


